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Beste Buurtbewoners, 

Nu de meeste van ons nog aan het genieten zijn van de zomer en een lange 
vakantie, ligt hier al ’t Bruggetje voor september en oktober voor u. 

Eind september start de herfst al weer. De herfst is 1 van de 4 seizoenen, naast 
de lente, zomer en winter. De herfst begint officieel op 21 september en duurt 
tot en met 20 december. De zon gaat steeds minder schijnen. Dit komt omdat de 
stand van de aarde ten opzichte van de zon voor het noordelijk halfrond anders 
wordt, de zon veel lager staat en de stralen van de zon niet zoveel kracht meer 
hebben. De dagen worden steeds ‘korter’ en daardoor blijft het korter licht.

Sommige dieren trekken weg naar warmere streken. Denk maar aan trekvogels. 
Maar ook sommige vissen, vlinders en andere insecten trekken weg op zoek 
naar de warmte. Andere dieren verstoppen zich, in de grond of de modder. 
Er zijn ook dieren die zich aanpassen. Ze krijgen bijvoorbeeld een wintervacht, 
leggen een voedselvoorraad aan of kruipen in een winterschuilplaats. Daar hou-
den ze een winterslaap tot het weer voorjaar wordt. 

Tevens maken planten en bomen zich klaar in de herfst voor de komende win-
ter. De bladeren krijgen steeds minder energie van de zon en hierdoor maken 
ze steeds minder voedsel. Wel blijven ze water verdampen, maar door de kou 
kan de boom geen water meer opzuigen. Als de bladeren aan de boom zouden 
blijven zitten, droogt de boom uit. De boom zou dan doodgaan. Daarom haalt 
de boom het bladgroen en andere bruikbare stoffen uit de bladeren. Als het 
bladgroen uit de bladeren verdwijnt, zie je alleen nog de rode en gele kleurstof-
fen van het blad. Zo ontstaan de prachtige herfstkleuren.

Wij hebben in ons programma een aantal van onze activiteiten aangepast aan 
dit ‘herfst’ thema, maar ook vergeten we eind oktober Halloween niet. Zie pa-
gina 6 voor meer info.

U bent allen van harte welkom bij het Buurthuis met weer een mooi en gevari-
eerd programma! Wij wensen u veel leesplezier toe met ’t Bruggetje!

Namens, 
De gastvrouwen van Buurthuis de Brug
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 Internationale dag van de ouderen en Wereld koffiedag op 1 dag!

Dit jaar vallen de ‘Internationale dag van de ouderen’ en ‘Wereld koffiedag’ 
samen op dinsdag 1 oktober. Wij van Buurthuis de Brug vinden het een goed 
idee om deze twee aan elkaar te koppelen en een heerlijke koffiemiddag voor 
ouderen te organiseren.

De Internationale dag van de ouderen is een eerbetoon aan alle oudere perso-
nen op de wereld. De dag van de ouderen staat in het teken van het belang van 
ouderen in onze samenleving. Ook wordt er deze dag stilgestaan bij de groei-
ende vergrijzing in de wereld tegenwoordig.

Bij de Wereld koffiedag gaat het natuurlijk om koffie, het zwarte goud. Veel men-
sen kunnen er niet meer zonder. Er gaat geen dag voorbij op het buurthuis dat 
de koffiepot niet staat te pruttelen. De energie van de cafeïne, de rijke geur van 
grove maling en een vast ochtendritueel, dat is wat veel van ons op de been 
houdt op een gemiddelde dag. 
En dat mogen we best eens extra vieren.

Daarom nodigen we iedereen uit om op dinsdag 1 oktober van 14.30 tot 16.00 
uur een heerlijk kopje koffie te komen drinken, met op de achtergrond een mu-
ziekje. 

Komt u ook?
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Wereld Voedseldag

Elke dag is inmiddels wel benoemd naar iets bij-
zonders. Zo is er een dag van het Sprookje, een 
dag van de Komkommer, een Vriendschapsdag, 
dag van het Ei, dag van het Handen Wassen, 
dag van de Universele Gezondheidszorg, dag 
van de Cheetah, dag van de Asperge en nog 
veel meer. 

Maar ook bestaat er een Wereld Voedseldag 
en aan deze dag willen wij van het Buurthuis 
graag meer aandacht besteden.

Op Wereld Voedseldag wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijde voedsel-
problemen en er wordt solidariteit gevraagd voor de internationale strijd tegen 
de honger, ondervoeding en armoede. De dag is opgericht door de verenigde 
naties in 1979 tijdens de conferentie van de voedsel en Agricultrele organisatie 
(VAO), op 16 oktober.

Buurthuis de Brug wil graag een steentje bijdragen aan de bestrijding van het 
voedselprobleem in Nederland. Daarom organiseren wij op dinsdag 15 oktober 
van 14.00-15.00 uur een inzamelactie. Wij zullen producten verzamelen, zoals:

• Pasta en/of rijst.
• Margarine
• Houdbare melk, chocolademelk en/of yoghurtdrink
• Vers fruit en/of verse groente
• Houdbare vleeswaren

Deze producten schenken wij daarna aan de voedselbank in Zeist. Voedselbank 
Zeist helpt mensen uit Zeist, met een inkomen onder bijstandsniveau, met we-
kelijkse voedselpakketten. De steun is niet vrijblijvend: klanten werken onder 
professionele begeleiding aan het oplossen van hun problemen. Ze helpen 
mensen die het nodig hebben en gaan verspilling van voedsel tegen.

Wilt u ook meedoen aan deze actie? U bent van harte welkom om één of meer-
dere van bovenstaande producten te komen brengen en wij zorgen dat het die-
zelfde middag bij de Voedselbank in Zeist terecht komt!
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Uitstapjes in september en oktober

Ook in deze maanden willen we u mee nemen met verschillende uitstapjes. Als u 
mee wilt met 1 van de uitstapjes, geef u dan zo snel mogelijk op bij één van de gast-
vrouwen van het buurthuis en mis deze belevenissen niet.

Wokbelevenis in Elst
Dinsdag 10 september willen we graag met een groep van het buurthuis heerlijk 
gaan wokken bij Eastern Plaza Elst. Bij Eastern Plaza kunt u genieten van all-you-can-
eat & drink arrangementen. 
Geniet onbeperkt van soepen, voorgerechten, wok, teppanyaki, dim sum,  de nood-
le bar, sushi, warm buffet, specialiteiten en nagerechten zoals schepijs, patisserie, 
chocolade fonteinen en fruitbuffet. Inclusief bier, wijn, frisdrank, slush puppy, milk-
shake, koffie, thee en verse sappen. Zo is er voor een ieder wat wils!
Kosten: €25,- p.p. 
Tijd: 17.30 uur (17.15 uur verzamelen bij Buurthuis de Brug)

Klederdracht- en visserijmuseum Spakenburg
Woensdag 11 september gaan we naar het Klederdracht- en visserijmuseum in Spa-
kenburg. Al ruim vijftig jaar wordt er met hart en ziel gewerkt aan een perfecte ten-
toonstelling van prachtige items rondom de Spakenburgse klederdracht en visserij. 
Tiptop staat de collectie erbij. Aan elke pop is tot in de kleinste details aandacht 
besteed. Wie hier binnenloopt, wordt hoe dan ook verrast! 
Verder is er op een lange tafel een mooie collectie miniatuur-botters, visnetten en 
andere gebruiksvoorwerpen rondom de visserij opgesteld. Wie oog voor detail 
heeft, zal zich ook vergapen aan het ouderwetse Spakenburgse handwerk, waarvan 
een flinke variatie in de zalen te bewonderen is. Hoe langer je blijft, hoe meer je zult 
zien.
Ook ontbreekt het deze dag niet aan het proeven van een lekkere Spakenburgse 
lekkernij!
Kosten: €12,50 p.p. 
Tijd: 13.00 – 17.00 uur (12.45 uur verzamelen bij Buurthuis de Brug)

Oude ambachten & Speelgoed Museum Terschuur
Woensdag 30 oktober gaan we de hele dag naar het Oude ambachten & Speelgoed 
Museum in Terschuur. In dit museum gaat u terug in de tijd. Ervaar het zelf en laat u 
meenemen in de tijd dat er geen elektriciteit was en de meeste arbeid nog met de 
hand werd gedaan.
Er zijn ruim 160 verschillende oude ambachten, beroepen en winkeltjes te vinden. 
Naast de oude ambachten is er ook een indrukwekkende verzameling van oud en 
antiek speelgoed. Eén ding is zeker, tijdens het bezoek komt u ogen tekort! 
Kosten: €22,50 p.p. 
Tijd: 9.15 – 16.30 uur (9.00 uur verzamelen bij Buurthuis de Brug)
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Burendag 2019

Op zaterdag 28 september 2019 is het weer Burendag 
in Nederland. De initiatiefnemers van Burendag zijn 
het oranjefonds en Douwe Egberts. 
Op Burendag willen zij zoveel mogelijk buren met el-
kaar in contact brengen. 
Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor de buurt. 

Wij als Buurthuis willen hier natuurlijk weer graag aan meedoen. Na al een aantal 
jaren deelname, met onder andere een puzzeltocht, een dierenmiddag en een 
Oud-Hollandse middag met spelletjes en de vertrouwde poffertjes, slaan wij ook 
dit jaar deze gezellige dag zeker niet over.

Op 28 september bent u van harte welkom om tussen 13.00 en 16.00 uur deel 
te nemen aan een gevarieerde middag. Wij organiseren een speciale ‘buurthuis 
quiz’, u kunt uw creativiteit kwijt in een leuke creatieve gastworkshop en uiter-
aard ontbreken ook dit jaar de vers gebakken poffertjes niet.
Voor deze middag hoeft u zich niet aan te melden en ook zijn er geen kosten aan 
verbonden.
Zien wij u dan?

Halloween

Halloween is een feestdag die valt op 31 oktober. 
Op deze dag verkleden kinderen zich en bellen zij als het donker wordt aan bij 
huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. Zij roepen dan 
trick or treat, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slachtoffer van een plage-
rijtje worden (trick) of iets lekkers (treat, meestal snoep) geven. De bewoners ge-
ven de kinderen dan snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms naar halloween-
feesten.
Halloween programma:

• Woensdag 23 oktober van 10.00 tot 12.00 uur: 
Creatieve workshop: Lampion maken*

• Dinsdag 29 oktober van 12.30 tot 14.30 uur: 
Themamaaltijd: Halloween***

• Donderdag 31 oktober van 12.00 tot 13.30 uur: 
Soep met brood, Halloween special

Vindt u het ook leuk om te komen griezelen? Geeft u zich dan nu op voor één of 
meer van deze activiteiten bij één van onze gastvrouwen. 
Wie durft het aan….?
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Reiki bij Buurthuis de Brug

Wat is Reiki? 
In het woord Reiki zit het antwoord al ver-
borgen. Het is namelijk een samenvoeging 
van twee Japanse woorden: Rei (universum) 
en Ki (kracht of energie). De aarde (Rei of uni-
versum) is omringd met levensenergie (Ki) en 
deze energie wordt via de handen van de be-
handelaar doorgegeven aan de cliënt. 
Het is een warme liefdevolle energie en deze zorgt ervoor dat de levensenergie 
van de cliënt gaat stromen en zo op die plaatsen komt waar het nodig is. 
Door verschillende handposities wordt de Universele energie via de behande-
laar doorgegeven. 
Je kunt Reiki zittend of liggend ontvangen, met je kleren aan. 

Voor wie is Reiki? 
In principe is Reiki voor iedereen, mits je ervoor open staat. Een behandeling is 
niet geschikt bij botbreuken en na een hartinfarct. 
Een behandeling vervangt geen arts of specialist, maar is een ondersteunende 
alternatieve behandelmethode. 

Wat doet Reiki 
Als gevolg van onder andere onverwerkte emoties, negatieve ervaringen en 
stress, kunnen er energie blokkades ontstaan. Deze blokkades kunnen lichame-
lijke en psychische klachten veroorzaken. 
Reiki helpt met het activeren van je zelfhelend vermogen, van je immuunsy-
steem, opheffen van blokkades, minder angsten en stress en geeft ontspanning 
en meer levensvreugde. 

Vanaf september ga ik op de maandagochtend bij Buurthuis de Brug Reikibe-
handelingen geven van 15 minuten. Er zijn een aantal plekken beschikbaar, dus 
wacht niet te lang met inschrijven. 

Als u geïnteresseerd bent zie ik u graag. 
Ineke Bosboom (www.inekereiki.nl)
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